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تقديــــم

	

ُيعترب معدل البطالة وهو الن�ضبة املئوية للمتعطلني عن العمل اإىل قوة العمل واملكونة من العاملني 

القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  حولها  تتمحور  التي  القت�ضادية  املوؤ�ضرات  اأهم  اأحد  العمل  عن  واملتعطلني 

�ضافة اإىل املحافظة على  الكلية وغريها من ال�ضيا�ضات بهدف تخفي�ص البطالة اإىل اأقل م�ضتوياتها بالإ

ال�ضتقرار القت�ضادي.

�ضا�ضية لل�ضيا�ضات القت�ضادية  وميكن اعتبار معدل البطالة من اأهم املوؤ�ضرات القت�ضادية الأ

ملا له من دللت وانعكا�ضات على القت�ضاد مب�ضتوييه الكلي واجلزئي. فعلى امل�ضتوى الكلي يوؤثر ارتفاع 

معدلت البطالة اإىل حجم اخل�ضائر التي يتكبدها القت�ضاد جّراء خ�ضارة اإنتاجية هوؤلء العمال املتعّطلني 

اأما على امل�ضتوى اجلزئي فيوؤ�ضر ارتفاع معدل  عن العمل، وارتباط ذلك مبعدلت النمو القت�ضادي. 

�ضرة وميزانيتها  الأ املبا�ضر على دخل  اأثره  �ضرة من حيث  الأ اآنية على رفاهية  انعكا�ضات  اإىل  البطالة 

فراد. ويزيد من الهتمام مبعدلت البطالة ما لها من اآثار اجتماعية وا�ضعة ت�ضل  وبالتايل رفاهية الأ

�ضر ومعدلت اجلرمية وغريها. اإىل التاأثري على ا�ضتقرار الأ

وقد عانت الدول العربية ب�ضكل عام من ارتفاع معدلت البطالة ومل يقت�ضر ظهور معّدلت 

للبرتول  املنتجة  الدول  بع�ص  اإىل  انتقلت  بل  العمالية  الكثافة  العربية ذات  الدول  املرتفعة يف  البطالة 

املتعلمني من حملة  ب�ضكل ملحوظ بني  البطالة  تزايدت  هم من ذلك فقد  والأ بالقليلة.  لي�ضت  وبن�ضب 

ناث املتعلمات. ال�ضهادات اجلامعية وب�ضكل اأكرب بني الإ

لقد ارتفعت معّدلت البطالة يف ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية مبعظم الدول العربية فو�ضلت اإىل 

اأرقام مرتفعة تراوحت بني 11% و 15% كما اأن العوملة وحرية التجارة و�ضهولة انتقال ال�ضلع واخلدمات 

والعمالة اأثرت على فر�ص التوظيف يف الدول العربية الغنية واملنتجة للبرتول فظهرت البطالة يف هذه 

مارات العربية. وارتفعت معدلت  الدول، فو�ضل معدل البطالة يف ال�ضعودية اأكرث من 5% و 4% يف الإ

ناث فو�ضلت يف معظم الدول العربية اإىل اأكرث من �ضعف معدلت البطالة  البطالة ب�ضكل كبري بني الإ

بني الذكور.

اأما البطالة بني ال�ضباب ب�ضكل عام فقد ارتفعت اإىل معّدلت عالية جدًا ت�ضل اإىل اأكرث من 

البحوث  وبع�ص  العربية  العمل  منظمة  اإح�ضاءات  من  لوحظ  حيث  العربية  الدول  من  كثري  يف   %40

التي قام بها املعهد اأن معّدلت البطالة قد زادت مع زيادة امل�ضتوى التعليمي وارتفعت ن�ضبة املتعلمني 

واملتعلمات بني املتعّطلني عن العمل.
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املتغريات  من  بالكثري  البطالة  ارتباط  املرتفعة،  البطالة  معّدلت  اأهمية  من  يزيد  ومما 

جور، لذلك فاإن ال�ضيا�ضات القت�ضادية التي تهدف اإىل تخفي�ص  نتاجية والأ القت�ضادية مثل الت�ضخم والإ

تطورات  �ضّكلت  فقد  لذلك  فعاليتها،  من  يحّد  قد  مما  اأخرى  اقت�ضادية  متغريات  على  توؤثر  البطالة 

قليمية  م�ضكلة البطالة حتديًا حقيقيًا ل�ضّناع القرار يف الدول العربية كما لحظت معظم املوؤ�ض�ضات الإ

مثل منظمة العمل العربية وكذلك الدولية مثل البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية اأن تعامل الدول مع 

البطالة يجب اأن يتخذ اأ�ضكاًل خمتلفة ولي�ضت فقط ال�ضيا�ضات القت�ضادية الكلية التي اعتادت الدول 

على ا�ضتخدامها.

بني  املواءمة  اأهمية  اإىل  وا�ضح  وب�ضكل  ي�ضري  املتعلمني  بني  البطالة  معّدلت  ارتفاع  اأن  غري 

نظمة التعليمية العربية واأ�ضواق العمل العربية هذا يتطلب التوافق والت�ضابك ب�ضكل كبري  خمرجات الأ

بني �ضيا�ضات �ضوق العمل و�ضيا�ضات وتطوير املناهج التعليمية.

ال�ضوء على  بت�ضليط  اليوم �ضمن اهتمامني  النقا�ضية  املعهد ملو�ضوع حلقته  لقد جاء اختيار 

امل�ضاكل القت�ضادية والجتماعية التي تعاين منها الدول العربية واملتعلقة بالبطالة والفقر وال�ضيا�ضات 

التي ت�ضتهدفها ونتائج تطبيق هذه ال�ضيا�ضات.

                 د. بدر عثمان  مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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اأواًل: املقدمة

زادت  فقد  وكمية،  نوعية  نقلة  املا�ضي  القرن  منت�ضف  منذ  العربي  العامل  يف  التعليم  �ضهد 

عدد املدار�ص واجلامعات والطلبة ب�ضكل ملحوظ. كما تطورت املناهج وزاد عدد املدر�ضني والعاملني يف 

ع�ضاء  خرية فو�ضل عدد اجلامعات الأ التعليم. وقد �ضهد التعليم العايل منوًا كبريًا وملحوظًا يف الفرتة الأ

جنبية  �ضافة اإىل ما يقارب هذا العدد من اجلامعات الأ يف احتاد اجلامعات العربية اإىل 225 جامعة بالإ

�ضا�ضية للتنمية الب�ضرية  التي فتحت فروعًا يف العامل العربي. وقد �ضكلت اجلامعات واملعاهد القاعدة الأ

للتنمية،  واملتعلمة  املوؤهلة  الب�ضرية  الكوادر  اجلامعات  هذه  وقدمت  والجتماعي.  القت�ضادي  والنمو 

�ضخا�ص الذين دخلوا �ضوق العمل مب�ضتويات خمتلفة من التعليم واملهارة  فخرجت اأعدادًا كبرية من الأ

يجاب على القيمة امل�ضافة والدخل  فزاد راأ�ص املال الب�ضري يف الدول العربية واأثرت هذه الزيادة بالإ

والنمو القت�ضادي وفر�ص العمل )الزعنون، في�ضل وا�ضتيه، عماد 2011(. اإل اأن هذه العمالة اجلديدة 

جور. كما اأن التغريات القت�ضادية التي  واملتعلمة اأدت اإىل زيادة املناف�ضة على التوظيف واأثرت على الأ

مر بها القت�ضاد العاملي نهاية القرن املا�ضي وبداية القرن احلايل اأدت اإىل تغريات هيكلية يف القت�ضاد 

العاملي )2011	Michael Spence,( ومنها القت�ضادات العربية. كانت نتيجتها اأن واجهت القت�ضادات 

العاملية والعربية من بينها، ثالثة حتديات اأ�ضا�ضية هي:

تدفق اأعداد كبرية من العمالة اجلديدة واملتعلمة على اأ�ضواق العمل وف�ضل القت�ضادات العربية   .1

يف خلق وظائف كافية لهم، اأدى اإىل ارتفاع معدلت البطالة وخا�ضة بني ال�ضباب واملتعلمني يف 

جميع الدول العربية مبا فيها الدول املنتجة للبرتول.

�ضعف املوائمة بني املهارات والقدرات املعرو�ضة واملطلوبة، حيث اأدى توجه القت�ضادات اإىل   .2

ا�ضتخدام تكنولوجيا كثيفة راأ�ص املال وموفرة للعمل اإىل اإخراج الكثري من اأ�ضواق العمل العربية 

املت�ضارع  القت�ضادي  بالنمو  اللحاق  ال�ضاكنة  القت�ضادات  هياكل  ت�ضتطع  توازنها.فلم  من 

ال�ضباب  بني  وا�ضح  ب�ضكل  انعك�ص  هيكلية  بطالة  �ضكل  على  جتلى  هيكلي  خلل  اإىل  اأدى  مما 

واملتعلمني.

ونتيجة للعوملة وحرية التجارة و�ضهولة انتقال ال�ضلع واخلدمات بني دول العامل، زادت املناف�ضة   .3

جور وفر�ص  قليمي مما اأثر على الأ ن�ضطة القت�ضادية وعلى الوظائف على امل�ضتوى الإ على الأ

التوظيف يف كثري من الدول العربية من خالل حركة العمالة بينها مما اأدى اإىل توزيع فر�ص 

على  تعتاد  مل  دول  يف  البطالة  وظهور  حدة  على  عربية  دولة  كل  حدود  جتاوز  ب�ضكل  العمل 

وجودها من قبل مثل الدول امل�ضدرة للبرتول.
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امل�سكلة البحثية

اأن ارتفاع معدل البطالة يف الدول العربية وتركز البطالة بني املتعلمني وعدم فاعلية ال�ضيا�ضات 

القت�ضادية التي اتبعت يف الدول العربية وعدم قدرتها على حل م�ضكلة البطالة. ومع اأن الدول العربية 

ب�ضكل عام قد لحظت امل�ضكلة وت�ضعى ملواجهتها من خالل حتقيق معدلت منو مرتفعة بالعتماد على 

خطط تنمية �ضاملة، اإل اأنها مل تفلح بتقليل معدل البطالة ب�ضكل عام، بل زادت م�ضكلة البطالة وتعقدت 

الذي  التعطل،  مدة  زادت  كما  املتعلمني  بني  البطالة  ن�ضبة  زادت  البطالة حيث  هيكل  تغري  من خالل 

يتعار�ص مع توقعات نظريات راأ�ص املال الب�ضري واقرتاحاتها والتي تقوم على اأن زيادة امل�ضتوى التعليمي 

تزيد من احتمال التوظيف وتقلل احتمال التعطل.

كما اأن ارتفاع معدل البطالة بني املتعلمني ي�ضري اإىل عدم كفاءة ال�ضتثمار يف التعليم العايل 

نفاق العام على التعليم العايل، حيث الرتفاع يف بطالة  يف الدول العربية، ويرتكز الهتمام هنا على الإ

هذه  مثل  وثبوت  العايل.  التعليم  على  واخلا�ص  الجتماعي  العائد  معدلت  انخفا�ص  يعني  املتعلمني 

الفر�ضية ي�ضري اإىل اأهمية الرتاجع عن �ضيا�ضات جمانية التعليم العايل ب�ضكل عام.

هدف الدرا�سة ومنهجيتها

البطالة وخا�ضة  اإىل حتليل حمددات  الدرا�ضة  اأعاله تهدف هذه  بال�ضتناد على املالحظات   

بطالة املتعلمني يف الوطن العربي بغر�ص تو�ضيف �ضيا�ضات تهدف اإىل التقليل منها. هذا وت�ضتمل بقية 

والتحليل  بالو�ضف  العربية  الدول  يف  البطالة  ثانيًا  الق�ضم  يتناول  حيث   ، اأق�ضام  �ضبعة  على  الدرا�ضة 

الب�ضيط وي�ضتعر�ص الق�ضم ثالثًا مالحظات اأولية حول التعليم ويف رابعًا املنهجية التي �ضتتبع يف التحليل، 

النمو  اأثر  ال�ضاد�ص  الق�ضم  ويناق�ص  خام�ضًا  يف  العربية  الدول  لبع�ص  فيلب�ص  منحنى  تقدير  يتم  كما 

ردن ب�ضكل اأكرب تف�ضياًل ويف الق�ضم �ضابعًا  القت�ضادي على البطالة يف الدول العربية ثم تدر�ص حالة الأ

ت�ضتعر�ص الدرا�ضة ال�ضيا�ضات التي يتوقع اأن توؤثر يف البطالة.
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ثانيًا: البطالة يف الدول العربية

اأعاله، ارتفع معدل البطالة يف الدول العربية ب�ضكل عام باملقارنة  نتيجة للتطورات املذكورة 

مع دول العامل، وو�ضل يف بع�ضها اإىل اأرقام مرتفعة جدًا، ففي عام 2008 كان معدل البطالة يف ال�ضفة 

11.3% يف  و  تون�ص  12.4% يف  و  ردن  الأ 12.7% يف  و  اليمن  15% يف  و   ،%25.7 الغربية وقطاع غزة 

اجلزائر. كما وظهرت معدلت البطالة وب�ضكل وا�ضح يف دول اخلليج العربي، فقد و�ضل معدل البطالة 

رقام مرتفعة جدًا باملقارنة  مارات العربية املتحدة وتعترب هذه الأ اإىل 5.1% يف ال�ضعودية و 4.0% يف الإ

مع البطالة يف دول العامل حيث تراوح معدل البطالة بني الذكور 4.5% يف اأمريكا الالتينية و 4.9% يف 

و�ضط و 8.2% يف �ضمال اأفريقيا )امللحق رقم A-1(. وقد تركزت  يف ال�ضرق الأ �ضرق اآ�ضيا اإىل %7.5	

ردن و %19.3	 ناث 40.9% يف اليمن و 24.4% يف الأ ناث حيث و�ضل معدل البطالة بني الإ البطالة بني الإ

.)1-A( يف م�ضر و 17.4% يف اجلزائر و 13.7% يف ال�ضعودية يف عام 2008 كما يبني امللحق رقم

وتعترب هذه الن�ضب مرتفعة جدًا باملقارنة مع بقية دول العامل حيث ي�ضري امللحق رقم )-1

ناث بلغ 6.1% على م�ضتوى العامل و 6.1% على م�ضتوى  اإىل اأن متو�ضط معدل البطالة بني الإ  )A

اآ�ضيا و5.6% يف  3.6% يف دول �ضرق  ناث  OECD كما بلغ معدل البطالة بني الإ الدول املتقدمة 

و�ضط و 14.8 يف �ضمال اأفريقيا  جنوب اآ�ضيا و 8.8% يف اأمريكا الالتينية مقابل 15.8% يف ال�ضرق الأ

يف نف�ص العام.

اأن  اإىل   )2-A( ناث حيث ي�ضري امللحق رقم الإ ال�ضباب وخا�ضة  البطالة كذلك بني  وتركزت 

ناث للفئة العمرية )15-24( �ضنة كان 56.35% يف اجلزائر يف عام 2006 و %50.9	 معدل البطالة بني الإ

البطالة بني  اأن معدل  نف�ص اجلدول  ويدل   .2005 ردن يف عام  الأ 54.95% يف  و   2005 يف قطر عام 

ردن  ناث يزيد كثريًا عن معدل البطالة بني الذكور لنف�ص الفئة العمرية لبع�ص الدول العربية مثل الأ الإ

ناث يقل كثريًا عنه بني  واجلزائر وجيبوتي وال�ضودان وقطر وغريها. يف حني كان معدل البطالة بني الإ

الذكور لنف�ص الفئة العمرية )15-24( �ضنة يف بع�ص الدول العربية مثل البحرين وتون�ص واملغرب.

ومما يزيد م�ضكلة البطالة يف العامل العربي تعقيدًا هو ارتفاع معدلت البطالة بني املتعلمني. 

ردن مثاًل بلغ معدل البطالة بني حملة درجة البكالوريو�ص فاأعلى 16.1% يف عام 2010 يف حني  ففي الأ

 )2010 ردنية  12.5% )الإح�ضاءات العامة الأ ردنية لنف�ص العام  كان معدل البطالة يف قوة العمل الأ

اأي اأن معدل البطالة حلملة البكالوريو�ص فاأعلى يزيد عن معدل البطالة الكلي بن�ضبة 28.8%. ويختلف 

املتعلمني  بني  البطالة  معدلت  انخفا�ص   )3-A( امللحق  يبني  حيث  العربية  الدول  معظم  يف  الو�ضع 

)Tertiary Education( عن معدل البطالة الكلي. ففي اجلزائر مثاًل بلغ معدل البطالة بني املتعلمني 
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2.3% يف حني كان معدل البطالة الكلي 11.9% لعام 2004. ويف تون�ص كان معدل البطالة بني املتعلمني 

1.9% لعام 2005 مقابل 5.9% من كامل قوة العمل لنف�ص العام.

ناث املتعلمات كّن اأكرث تاأثرًا بالبطالة من الذكور حيث  كما ويبني امللحق رقم )A-3( اأن الإ

ناث املتعلمات يف معظم الدول العربية يزيد عن �ضعف معدل البطالة  يالحظ اأن معدل البطالة بني الإ

ناث املتعلمات حوايل ثالثة اأ�ضعاف معدل  بني الذكور املتعلمني. ففي اجلزائر بلغ معدل البطالة بني الإ

البطالة بني الذكور املتعلمني. وتتكرر نف�ص املالحظة يف البحرين وال�ضفة الغربية وقطاع غزة وال�ضعودية 

وغريها من الدول العربية.

ازدياد  يعك�ص  التعليمي  امل�ضتوى  العربية ح�ضب  الدول  العمل يف  املتعطلني عن  توزيع  اأن  غري 

ناث ب�ضكل اأكرب، حيث يالحظ من امللحق رقم )A-4( ما يلي: بطالة املتعلمني ب�ضكل عام وبني الإ

الدول وبني  التعليمي، وتظهر هذه احلالة يف بع�ص  امل�ضتوى  املتعطلني مع زيادة  ن�ضبة  تزداد   .1

ردن حيث و�ضلت ن�ضبة املتعلمات املتعطالت عن العمل 85.1% من  ناث كما هو احلال يف الأ الإ

82.4% من بني  املتعلمات  ن�ضبة  بلغت  الغربية وقطاع غزة حيث  ال�ضفة  املتعطالت، وكذلك 

مارات العربية املتحدة و�ضوريا وال�ضعودية واملغرب  املتعطالت عن العمل. وينطبق هذا على الإ

ولبنان واجلزائر.

املتعطلني من حملة  العايل عن  التعليم  �ضهادات  الذكور من حملة  املتعطلني من  ن�ضبة  تزيد   .2

الغربية  العامة. وينطبق هذا على لبنان، قطر وال�ضعودية و�ضوريا وال�ضفة  الثانوية  �ضهادات 

وقطاع غزة.

وب�ضكل عام فاإن ن�ضبة املتعلمني من املتعطلني عن العمل تعترب مرتفعة وترتاوح بني 2.8% يف   .3

مارات  ردن. وقد بلغت هذه الن�ضبة 41.0% يف م�ضر و 33.2% يف الإ الكويت و 45.6% يف الأ

العربية املتحدة و 39.1% يف ال�ضعودية.

وتعترب بطالة املتعلمني من التحديات ال�ضعبة التي تواجه الدول العربية ب�ضكل عام حيث تخالف 

هذه احلالة الفرتا�ضات ال�ضائدة والتي تن�ص على اأن زيادة م�ضتوى التعليم تقلل من احتمال التعطل، واأن 

معدل البطالة بني املتعلمني ون�ضبة املتعلمني بني املتعطلني تكون قليلة. وت�ضري بطالة املتعلمني اإىل وجود خلل 

هيكلي يف عالقة اأنظمة التعليم و�ضوق العمل يوؤدي اإىل عدم التوافق بني املهارات والكفاءات التي تخرج من 

اأنظمة التعليم واملهارات والكفاءات املطلوبة يف �ضوق العمل. كما يدل ارتفاع معدل البطالة بني املتعلمني على 

اأن �ضيا�ضات التنمية والنمو القت�ضادي تتحيز لغري املتعلمني. ومن ناحية اأخرى فاإن ال�ضيا�ضات القت�ضادية 

تختلف يف حالة بطالة املتعلمني وتعتمد على اإعادة التدريب والتاأهيل وهذه مكلفة ماليًا من حيث الوقت.
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قطار العربية : التعليم يف االأ ثالثاً 

ركزت معظم الدول العربية يف خططها التنموية على التعليم خالل العقدين املا�ضيني، فزادت 

م�ضتويات  جميع  من  واخلريجني  امللتحقني  عدد  وزاد  عام  ب�ضكل  التعليم  وموؤ�ض�ضات  املدار�ص  اأعداد 

التعليم ب�ضكل ملحوظ فقد زادت ن�ضب اللتحاق بالتعليم البتدائي يف معظم الدول العربية عن %100	

من ال�ضكان بالفئة العمرية، كما زادت هذه الن�ضبة عن 80% يف التعليم الثانوي يف الكثري من الدول 

مارات  يف الإ العربية، حيث بلغت ن�ضبة اللتحاق يف التعليم الثانوي للذكور 95.7% يف اجلزائر و %94.8	

العربية املتحدة. و94.8% يف البحرين و 105% يف ال�ضعودية يف عام 2009. كما ارتفعت ن�ضبة التحاق 

�ضا�ضي والثانوي يف جميع الدول العربية فو�ضلت هذه الن�ضبة يف قطر اإىل %105.8	 ناث يف التعليم الأ الإ

 .)5-A عام 2009 و 101% يف ليبيا عام 2006 ويف البحرين 98.1% عام 2009 )امللحق رقم

ن�ضبة  اأق�ضى  بلغت  حيث  العربية  الدول  يف  العايل  التعليم  على  ملحوظ  ب�ضكل  قبال  الإ وزاد 

ردن بن�ضبة 40.7% بنف�ص العام. زادت  التحاق يف التعليم العايل يف لبنان 52.5% عام 2009 تلتها الأ

ناث يف التعليم العايل عن مثيالتها الذكور يف جميع الدول العربية تقريبًا. فبلغت ن�ضبة  ن�ضب التحاق الإ

ردن بلغت  ناث يف التعليم العايل يف لبنان 57.1% مقابل 52.5% للذكور عام 2009. ويف الأ التحاق الإ

)5-A ناث مقابل 40.7% للذكور بنف�ص العام. )امللحق رقم هذه الن�ضبة 42.9% لالإ

قبال على التعليم ب�ضكل عام وعلى التعليم العايل، مو�ضوع اهتمامنا،  ويعك�ص هذا الرتفاع يف الإ

التزايد الكبري يف الطلب على التعليم الذي �ضهدته معظم الدول العربية والتي ل بد واأن يرتبط بالعائد 

قبال  القت�ضادي والجتماعي والقيمة الجتماعية للتعليم العايل بني ال�ضعوب العربية. وقد اأدى هذا الإ

على التعليم اإىل تدفق اأعداد كبرية من خريجي النظام التعليمي اإىل �ضوق العمل الذي زاد حجم العر�ص 

من العمالة املتعلمة و�ضاهم ب�ضكل كبري يف تفاقم بطالة املتعلمني يف الدول العربية. يرتبط هذا مبجانية 

التعليم، والتوظيف احلكومي، واملكانة الجتماعية للمتعلمني.

ويبدو اأن هذا الرتفاع يف الطلب على التعليم يف الدول العربية مرتبط ب�ضكل مبا�ضر بالعائد على 

التعليم حيث ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن العائد على التعليم يف الدول العربية كان مرتفعًا يف الفرتة ال�ضابقة 

خرية توؤثر �ضلبًا على  كما ي�ضري اجلدول رقم )1( غري اأن ارتفاع معدلت البطالة بني املتعلمني يف ال�ضنوات الأ

معدل العائد على التعليم لذلك يتوقع اأن يتناق�ص، وبالتايل يوؤثر �ضلبًا على الطلب على التعليم العايل.
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جدول رقم )1(: معدل العائد على التعليم العايل يف بع�ص الدول العربية

ما بعد املاج�ضتريماج�ضتريجامعيال�ضنةالدولة

ردن 200012.216.320.3الأ

199714.96.510.7الكويت

199617.215.69.0ُعمان

10.4)العائد على التعليم العايل(1998املغرب

10.4)العائد على التعليم العايل(1996موريتانيا

امل�ضدر: جممع من علي عبدالقادر )حمرر( “قيا�ص معدل العائد على التعليم يف الدول العربية”. درا�ضات قطرية، املعهد 

العربي للتخطيط، 2003.

اأهم  التعليم. ومن  توؤثر على الطلب على  ال�ضوق  خرى من غري موؤ�ضرات  العوامل الأ اأن  غري 

هذه املتغريات هو القيمة الجتماعية للتعليم واملكانة الجتماعية للمتعلمني. والتي بداأت اأي�ضًا بالتناق�ص 

الدول  معظم  يف  التعليم  على  املتزايد  قبال  لالإ ونتيجة  املتعلمني.  بني  البطالة  معدلت  ارتفاع  نتيجة 

ال�ضنوات  مبتو�ضط  مقا�ضًا  العربية  الدول  معظم  يف  الب�ضري  املال  راأ�ص  من  الرتاكم  زاد  فقد  العربية 

التعليمية للفرد والتي زادت ب�ضكل ملحوظ يف اأغلب الدول العربية اإىل اأكرث من ال�ضعف ما بني عامي 

1990 و 2010 لبع�ص احلالت كما ي�ضري امللحق رقم A-6 حيث يالحظ مثاًل اأن متو�ضط �ضنوات التعليم 

العايل للفرد يف اجلزائر قد زادت اإىل ثالثة اأ�ضعاف يف الفرتة 1990 و 2010 وينطبق هذا على ليبيا 

مارات العربية املتحدة. واملغرب وتون�ص والإ

وعند مقارنة متو�ضط النمو ال�ضنوي ملتو�ضط �ضنوات التعليم العايل مع متو�ضط النمو ال�ضنوي 

جمالية يف الدول العربية يالحظ اأن متو�ضط �ضنوات التعليم العايل قد منت ب�ضكل  ل�ضنوات التعليم الإ

اأ�ضرع من متو�ضط �ضنوات التعليم الإجمالية يف الكثري من الدول العربية ففي اجلزائر كان معدل النمو 

ال�ضنوي ملتو�ضط �ضنوات التعليم العايل 14.6% باملقارنة مع 7.4% للمتو�ضط العام لنف�ص الفرتة.

وينطبق هذا على م�ضر حيث زاد متو�ضط �ضنوات التعليم العايل للفرد امل�ضري بن�ضبة %15.6	

�ضنويًا يف حني زاد ن�ضيب الفرد من اإجمايل �ضنوات التعليم بن�ضبة 7.7% فقط. وينطبق هذا على كثري 

مارات العربية املتحدة وغريها. ردن وتون�ص والإ خرى مثل الأ من الدول العربية الأ

اأن الطلب على التعليم العايل يف الدول العربية كان كبريًا واأدى اإىل زيادة  مما �ضبق يتبني 

اأنه  اإل  الواحد،  للفرد  التعليم  �ضنوات  الب�ضري مقا�ضًا مبتو�ضط  املال  راأ�ص  العربية من  الدول  خمزون 

ومن جانب اآخر ونتيجة ل�ضعف الطلب يف اأ�ضواق العمل العربية اأدى اإىل ظهور وتفاقم بطالة املتعلمني 

يف الدول العربية.
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: منهجية الدرا�سة رابعاً 

تعتمد النظريات التي تف�ضر البطالة على ثالثة اأ�ض�ص نظرية هي:

تطور  والذي  والبطالة،  جور  الأ ت�ضخم  بني  وىل  الأ �ضيغته  يف  يربط  والذي  فيليب�ص  منحنى   .1

ليعرب عن العالقة بني الت�ضخم والبطالة والتي ميكن تلخي�ضها باملعادلة ال�ضهرية:

)) * uuBe -+Π=Π α 				)1( 	

حيث:

Π : معدل الت�ضخم 	

eΠ : معدل الت�ضخم املتوقع 													

Natural Unemployment Rate معدل البطالة الطبيعي : 
*u 													

u : معدل البطالة 	

α و β معامالت حيث يعك�ص α مدى حتقق معدلت الت�ضخم املتوقع وي�ضرب هذا املعامل من 

جر وبالتايل  جل الطويل اأما β فيعك�ص مكون مهم وهو طريقة حتديد الأ الواحد ال�ضحيح يف الأ

. )Jordi Gali, 2010) Wage Rigidity جر جمود الأ

لذلك، وللتمييز بني البطالة الطبيعية والبطالة الدورية ميكن اإعادة �ضياغة املعادلة رقم )1(  	

وحتويلها اإىل معادلة اإح�ضائية قابلة للتقدير لت�ضبح:

euBBB et ++Π+=Π 210 				)2( 	

 ثابت التقدير
*

20 uBB = حيث 

ولذلك ميكن تقدير موؤ�ضر معدل البطالة الطبيعي Natural Unemployment	من خالل   

ق�ضمة ثابت التقدير على معامل معدل البطالة املقدر.

2

0*

B
B

u = 				)3( 	

	Jordi Gali,(. 
*u 2B وبالتايل ارتفاع  جور على �ضكل انخفا�ص املعامل  وينعك�ص جمود الأ 	

2010( ويف هذه احلالة يعترب هذا املقدار موؤ�ضرًا على البطالة الطبيعية ولي�ص البطالة الطبيعية نف�ضها. 

وميكن ا�ضتخدام طريقة هودريك وبري�ضكوت Hodrik-Prescott Filter للح�ضول على الجتاه العام 

اأثر  حتليل  ميكن  حيث  الدورية.  والبطالة  الطبيعية،  البطالة  تغريات  عن  يعرب  والذي  جل  الأ طويل 

جل كما ميكن  ال�ضيا�ضة املالية اأو حتى ال�ضيا�ضة النقدية على البطالة الدورية. اأو الجتاه العام طويل الأ
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	Okun Parameter اأوكن  معامل  لتقدير  جل  الأ طويل  العام  الجتاه  اأو  الدورية  البطالة  ا�ضتخدام 

)عماد املو�ضى 2008(.

نظرية البحث عن العمل Job Search Theory. والتي تف�ضر البطالة ب�ضكل عام من خالل   .2

مقارنة البطالة مع فر�ص العمل التي ينتجها القت�ضاد، حيث تعرف البطالة على اأنها بطالة 

التعطل  فرتات  فاإن  لذلك  املطلوبة.  املهارات  عن  املعرو�ضة  املهارات  تختلف  عندما  هيكلية 

اأنها  جل. وتعرف البطالة على  يف هذه احلالة تكون طويلة وتكون البطالة الهيكلية طويلة الأ

احتكاكية عندما تكون املهارات املعرو�ضة تتوافق مع املهارات املطلوبة لذلك فاإن فرتة التعطيل 

جل. تكون ق�ضرية وتعتمد على توفر املعلومات لذلك فتكون البطالة الحتكاكية ق�ضرية الأ

جور،  والأ نتاجية  الإ تغري  اإىل  النظر  خالل  من  البطالة  تف�ضري  ميكن  حيث  اجلزئي  التحليل   .3

نتاجية وبالتايل زيادة الطلب على العمل تعني نق�ص البطالة، لذلك فاإن دور التعليم  فزيادة الإ

نتاجية وبالتايل زيادة احتمال احل�ضول  وال�ضتثمار براأ�ص املال الب�ضري يرتبط يف زيادة الإ

على فر�ضة عمل ب�ضكل اأ�ضرع. من هنا جاء تناق�ص البطالة مع تزايد امل�ضتوى التعليمي وتوقع 

انخفا�ص م�ضتوى البطالة بني املتعلمني.

نتاجية كما  الإ البطالة ومقايي�ص  العالقة بني  تقدير  �ضا�ص ميكن  الأ وبالعتماد على هذا 

يف  ال�ضيا�ضتني  هاتني  دور  وتقدير  الدالة  يف  واملالية  النقدية  ال�ضيا�ضة  متغريات  ا�ضتخدام  ميكن 

معاجلة م�ضكلة البطالة.

ونظرًا لعدم توفر املعلومات الإح�ضائية الالزمة ملقارنة البطالة مع فر�ص العمل التي توفرها 

القت�ضادات العربية فاإن التحليل املعتمد على نظرية البحث عن العمل لن ت�ضتخدم اإل يف حدود �ضيقة 

حيث تتوفر بع�ص املعلومات. وتعتمد الدرا�ضة على تقدير منحنى فيليب�ص لبع�ص الدول العربية بهدف 

جل ترتبط بهيكل القت�ضاد،  تقدير معدل البطالة الطبيعي الذي يتطلب �ضيا�ضات اقت�ضادية طويلة الأ

جل، املالية والنقدية. وتقدير البطالة الدورية والتي تعالج من خالل ال�ضيا�ضات القت�ضادية ق�ضرية الأ

لهذا وبهدف تقدير اأثر ال�ضيا�ضات النقدية واملالية على البطالة الدورية تعتمد هذه الدرا�ضة 

والتي  جل  الأ طويلة  البطالة  عن  الدورية  البطالة  لف�ضل  وبري�ضكوت  هودريك  فلرت  ا�ضتخدام  على 

البطالة  لكل من  بالتحليل  الدرا�ضة  تتعر�ص  الزمن حيث  الطبيعية عرب  البطالة  بالتغري يف  ترتبط 

جل ب�ضكل منف�ضل، حيث ترتبط البطالة بني املتعلمني بالبطالة الطبيعية  الدورية والبطالة طويلة الأ

جل. والطويلة الأ
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خام�ساً : منحنى فيلب�س للدول العربية

الت�ضخم والذي ميكن اعتباره موؤ�ضرًا  البطالة عند م�ضتوى م�ضتقر من  بهدف تقدير معدل 

ملعدل البطالة الطبيعي لبع�ص الدول العربية حيث تتوفر املعلومات الإح�ضائية الالزمة مت تقدير معادلة 

با�ضتخدام  اأعاله   )2( رقم  املعادلة  ح�ضب  وم�ضر  وتون�ص  واملغرب  ردن  والأ اجلزائر  من  لكل  فيليب�ص 

.OLs طريقة املربعات ال�ضغرى العتيادية

جدول رقم )2(: منحنى فيليب�ص املقدر للدول العربية

املتغري التابع: معدل الت�ضخم

معامل التحديدمعدل البطالةالت�ضخم املتوقعثابت التقديرالدولة
معدل البطالة 

الطبيعي

اجلزائر
4.2221.025-0.223%82.718.9

)0.860(
*
)8.256()1.002(

ردن الأ
11.8520.928-0.832%60.1

*
)2.835(

*
)4.931(

*
)2.838(14.25

املغرب
0.0420.997-0.004%70.0

)0.0365(
*
)4.880()0.043(10.5

تون�ص

6.3501.073-0.442%68.5
*
)2.050(

*
)4.161(

**
)2.123(14.37

م�ضر

-3.3400.9120.401%71.9
)0.502(

*
)6.263()0.586(8.33

قوا�ص قيمة ت املطلقة رقام بني الأ الأ

* معنوية على م�ضتوى %1.
** معنوية على م�ضتوى %5.

اأنه  eΠ على  1989-2010. كما قدر الت�ضخم املتوقع  وبالعتماد على �ضل�ضلة زمنية للفرتة 

متو�ضط معدل الت�ضخم لل�ضنوات الثالثة ال�ضابقة وقد كانت النتائج كما هو مو�ضحة يف اجلدول رقم 

)2( الذي يبني اأن معامل الت�ضخم املتوقع كان معنويًا يف جميع الدول واأن قيمته قريبة جدًا من الواحد 

املتوقعة من  القيمة  وهي   .%5 معنوي  ال�ضحيح مب�ضتوى  الواحد  اإح�ضائيًا عن  يختلف  ول  ال�ضحيح. 

ردن  جل الطويل. كما اأن معامل معدل البطالة كان �ضالبًا يف اجلزائر واملغرب والأ الناحية النظرية يف الأ

ردن وتون�ص. اأما يف م�ضر فلم يكن �ضالبًا كما  وتون�ص وكان معنويًا من الناحية الإح�ضائية يف كل من الأ

حوال وعند ح�ضاب موؤ�ضر معدل البطالة  هو متوقع لكنه مل يختلف اإح�ضائيًا عن ال�ضفر. ويف جميع الأ

الطبيعي لهذه الدول من اجلدول اأعاله بق�ضمة ثابت التقدير على معامل البطالة )املعادلة 3 اأعاله( 

كان مرتفعًا ب�ضكل عام كما هو مبني يف اجلدول رقم )2( حيث تراوحت بني 8.33% يف م�ضر و %18.9	

جور يف الدول العربية. يف اجلزائر. وتعك�ص هذه النتيجة جمود الأ
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على  قدرة احلكومات  وعدم  العربية  الدول  البطالة يف  ارتفاع معدلت  النتيجة  وتف�ضر هذه 

الطبيعية  فالبطالة  والنقدية.  املالية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  خالل  من  و�ضرعة  ب�ضهولة  تخفي�ضها 

جل تعتمد على اإعادة هيكلة القت�ضاد ب�ضكل  مرتبطة بهيكل القت�ضاد وحتتاج اإىل �ضيا�ضات طويلة الأ

عام. كذلك فاإن البطالة يف الدول العربية ظلت مرتفعة لفرتات طويلة واجلدول التايل يلخ�ص و�ضع 

البطالة يف الدول اخلم�ضة اأعاله للفرتة 2010-1989.

جدول رقم )3(: البطالة يف بع�ص الدول العربية 

للفرتة 2010-1989

الدولة
متو�ضط البطالة 

2010-1989
موؤ�ضر البطالة 

الطبيعية )فيلب�ص(

النحراف 

املعياري
دنى علىاحلد الأ احلد الأ

22.118.95.611.329.8اجلزائر

ردن 14.414.32.010.318.8الأ

14.210.53.89.322.9املغرب

14.814.40.813.916.0تون�ص

9.58.31.26.911.3م�ضر

للبطالة  جل  الأ طويل  العام  الجتاه  بني  للف�ضل  فلرت  وبري�ضكوت  هودريك  ا�ضتخدام  وعند 

والبطالة الدورية واملو�ضح يف امللحق )A-7( تبني ما يلي:

ردن واجلزائر واملغرب وتون�ص يتذبذب وب�ضكل قريب حول الجتاه العام  اأن معدل البطالة يف الأ  .1

جل اأي حول البطالة الطبيعية، واأن البطالة الدورية كانت قليلة ن�ضبيًا باملقارنة مع  طويل الأ

البطالة الطبيعية.

�ضكل  انعك�ص على  البطالة  بارتفاع �ضديد يف معدل   1994-1990 الفرتة  ردن خالل  الأ مرت   .2

ردنيني  وىل وما تالها من عودة املغرتبني الأ بطالة دورية وارتبط ذلك بفرتة حرب اخلليج الأ

حيث زاد معدل البطالة ب�ضكل كبري خالل هذه الفرتة.

كما مرت املغرب خالل الفرتة 1994-1999 بفرتة من ارتفاع �ضديد يف البطالة انعك�ص ب�ضكل   .3

العام  البطالة لالنخفا�ص وب�ضكل متقارب مع الجتاه  الدورية. ثم عادت  البطالة  كبري على 

جل. طويل الأ

ردن واجلزائر وتون�ص واملغرب  جل للبطالة يف الأ �ضكال اأن الجتاه العام طويل الأ يالحظ من الأ  .4

اأن البطالة تزايدت يف الثمانينات وبداية الت�ضعينات وقد و�ضلت اإىل نهاية عظمى ب�ضكل عام 

يف الن�ضف الثاين للت�ضعينات ثم اأخذت بالرتاجع بعد ذلك اإل اأنها بقيت مرتفعة يف جميع هذه 

الدول وحتى عام 2010.
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مما �ضبق ميكن ال�ضتنتاج اأن معدل البطالة الطبيعي يف الدول العربية مرتفعًا ب�ضكل عام. 

بني  املوائمة  بعدم  اأ�ضاًل  ترتبط  العربية  الدول  يف  البطالة  م�ضكلة  اأن  اأي  الهيكلية  بالبطالة  ويرتبط 

نظمة التعليمية والتدريبية والتي تنتج مهارات تختلف ب�ضكل عام وعرب الزمن عن املهارات  خمرجات الأ

املطلوبة يف �ضوق العمل، وقد اأدى هذا اإىل ارتفاع ن�ضبة البطالة الهيكلية، وبالتايل ارتفاع معدل البطالة 

اإىل  توؤدي  لن  ونقدية  مالية  �ضيا�ضات  القت�ضادية من  ال�ضيا�ضات  فاإن  لذلك  الدول،  الطبيعي يف هذه 

البطالة  على  اإيجابيًا  يكون  وقد  الطبيعية  البطالة  على  تقريبًا  منعدمًا  تاأثريها  ن  لأ البطالة  انخفا�ص 

الحتكاكية والتي ترتبط بالبطالة الدورية والتي ت�ضكل جزءًا ي�ضريًا من البطالة، اأي اأن احلكومات قد 

جنحت باملحافظة على البطالة حول معدلها الطبيعي اإل اأنها ف�ضلت اأو مل حتاول العمل على تخفي�ص 

معدل البطالة الطبيعي.

: اأثر النمو االقت�سادي �ساد�ساً 

اأوكن  قانون  على  البطالة  على  القت�ضادي  النمو  اأثر  لتقييم  املختلفة  الدرا�ضات  اعتمدت 

والذي يقي�ص العالقة بني البطالة والنمو القت�ضادي من خالل تقدير معامل اأوكن. وقد مت تقدير هذه 

العالقة ب�ضكل وا�ضع حول العامل. وبينت معظم الدرا�ضات وجود عالقة اأوكن م�ضتقرة اإل اأن قيمة معامل 

قيمة معامل  بينت  الدرا�ضات  الكثري من  اأن  ومع   .)Imad Moosa, 2008) الدول  بني  تختلف  اأوكن 

اأوكن تختلف باختالف النماذج الإح�ضائية التي ت�ضتخدم لتقديره، كما اأن العالقة بني البطالة والنمو 

 Asymmetry in) النكما�ص  فرتات  يف  عنها  القت�ضاد  وتو�ضع  النمو  فرتات  يف  تختلف  القت�ضادي 

Output-Unemployment Relation(. اإل اأن قانون اأوكن ي�ضكل اأ�ضا�ضًا مهمًا لتحليل العالقة بني 

البطالة والنمو القت�ضادي وكذلك فهم م�ضكلة البطالة والبطالة الدورية ب�ضكل خا�ص.

وعلى امل�ضتوى العربي فقد بينت بع�ص الدرا�ضات )املو�ضى 2008( اأنه وبغ�ص النظر عن 

النموذج امل�ضتخدم يف تقدير العالقة بني البطالة والنمو القت�ضادي فاإن قانون اأوكن ل ينطبق يف 

املو�ضي يف حتليله على  اعتمد  وتون�ص. وقد  واملغرب  وبالتحديد يف اجلزائر وم�ضر  العربية  الدول 

	Hodric جل على طريقة هاودريك – بري�ضكوت ف�ضل البطالة الدورية عن الجتاه العام طويل الأ

.Prescott Filter

همية هذه العالقة يف حتديد �ضكل البطالة فقد مت تقدير العالقة بني معدل البطالة  ونظرًا لأ

ومعدل النمو القت�ضادي على م�ضتوى الفرد يف بع�ص الدول العربية وكانت النتائج كما هي مبينة يف 

اجلدول رقم )4(.
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جدول رقم )4(: املتغري التابع ملعدل البطالة

ثابت التقديرالدولة
معامل معدل النمو على 

م�ضتوى الفرد

ردن الأ

13.9300.177

)33.44(
*

)3.187(
*

اجلزائر

22.0990.109

)15.928(
*

)0.208(

م�ضر

10.140-0.222

)19.818(
*

)1.421(

املغرب

14.845-0.203

)16.111(
*

)1.118(

تون�ص

14.8810.0107
)18.858()0.0575(

توؤكد النتائج املو�ضحة يف اجلدول )4( ما ذهب اإليه املو�ضى 2008 اأن قانون اأوكن مل ينطبق 

جمالية اأو الدورية اأو حتى الجتاه العام  يف الدول العربية. ومل تتغري النتائج با�ضتخدام معدل البطالة الإ

جل مما يدل على اأن النمو القت�ضادي ل يوؤثر على معدل البطالة يف الدول العربية. طويل الأ

ردن : حالة االأ �سابعاً 

ح�ضائية الكافية عن الدول العربية فقد مت الرتكيز على حالة  ونظرًا لعدم توفر املعلومات الإ

ردن بالدرا�ضة التف�ضيلية للبطالة على امل�ضتوى التعليمي وعالقة ذلك بالنمو. الأ

فعند تقدير العالقة بني النمو القت�ضادي على م�ضتوى الفرد والبطالة ح�ضب امل�ضتوى التعليمي 

كانت النتائج كما بني اجلدول رقم )5(.

ويالحظ من اجلدول )5( اأعاله اأن تاأثري معدل النمو احلقيقي على م�ضتوى الفرد يوؤثر على 

ناث وهذا يتعار�ص مع قانون اأوكن الذي يفرت�ص انخفا�ص معدل  البطالة اإيجابيًا على امل�ضتوى الكلي والإ

البطالة مع النمو. وقد كانت اإ�ضارة معامل معدل النمو احلقيقي �ضالبة كما هو متوقع ولكن مل تختلف 

اإح�ضائيًا عن ال�ضفر ب�ضكل معنوي. اأما على امل�ضتوى التعليمي فيالحظ اأن معامل معدل النمو احلقيقي 

مية وامل�ضتوى التعليمي الذي  على م�ضتوى الفرد كان �ضالبًا ومعنويًا على م�ضتوى 5% يف حالة العمالة الأ

املجتمع.  وكليات  العامة  الثانوية  مل�ضتوى  املعامل  هذا  معنوية  تناق�ضت  وقد  العامة.  الثانوية  عن  يقل 

ويف حالة م�ضتوى البكالوريو�ص فاأعلى فقد اأ�ضبح املعامل موجبًا ومعنويًا على م�ضتوى 10%. ويف جميع 

حوال فاإن معامل اأوكن كان قلياًل جدًا ويقل عن الوحدة الواحدة. الأ
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جدول رقم )5(: نتائج تقدير املربعات ال�ضغرى العتيادية للبطالة على امل�ضتوى التعليمي

ردن ح�ضب امل�ضتوى التعليمي املتغري التابع معدل البطالة يف الأ

ثابت التقديرامل�ضتوى التعليمي
معدل النمو احلقيقي على 

م�ضتوى الفرد
معامل التحديد

اإجمايل

13.9300.17733.7

)33.44(
*

)3.187(
*

اإجمايل، ذكور

12.706-0.19021.3

)18.13(
*

)1.562(

اإجمايل، اإناث

2.0420.51753.2

)21.879(
*

)3.196(
*

اأمي

10.337-0.21532.9

)17.165(
*

)2.062(
**

اأقل من الثانوية العامة

15.662-0.31833.0

)17.973(
*

)2.103(

ثانوية عامة

12.440-0.22222.2

)15.538(
*

)1.602(

كلية جمتمع

13.816-0.0628.0
)33.938()0.885(

بكالوريو�ص فاأكرث

13.2150.30625.5

)13.166(
*

)1.755(
***

*** املعامل معنوي على م�ضتوى %10 ** املعامل معنوي على م�ضتوى %5	 *    املعامل معنوي على م�ضتوى %1	

ردن يف العقد املا�ضي كان متحيزًا  من هنا ميكن القول اأن النمو القت�ضادي الذي ح�ضل يف الأ

البطالة ح�ضب  ن�ضبة معدل  العالقة بني  تقدير  نتائج  اأن  النتيجة  يوؤكد هذه  واملراأة ومما  التعليم  �ضد 

الفرد  م�ضتوى  على  احلقيقي  النمو  ومعدل  تابع  كمتغري  الإجمايل  البطالة  ومعدل  التعليمي  امل�ضتوى 

واملو�ضح يف اجلدول رقم )6(.

يبدو وا�ضحًا من اجلدول رقم )6( اأن اأثر زيادة معدل النمو احلقيقي على ن�ضبة معدل البطالة 

اأقل من الثانوية  يف امل�ضتوى التعليمي اإىل معدل البطالة الإجمايل كان �ضالبًا ومعنويًا مل�ضتوى التعليم 

مي وهو �ضالب وعدمي املعنوية مل�ضتوى الثانوية العامة وم�ضتوى كليات املجتمع ثم اأنه موجبًا  العامة والأ

ومعنويًا لدرجة البكالوريو�ص فاأعلى. اأي اأن زيادة معدل النمو يوؤثر على هيكل البطالة بحيث تقل البطالة 

بني م�ضتويات التعليم املتدنية )اأمي واأقل من الثانوية العامة( وتزيد البطالة بني حملة البكالوريو�ص. 

وينعدم التاأثري تقريبًا على م�ضتويي الثانوية وكليات املجتمع.
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	u و i معدل البطالة يف امل�ضتوى التعليمي iu  حيث 

u
ui

جدول رقم )6(: املتغري التابع: 

هو معدل البطالة الإجمايل

ثابت التقديرامل�ضتوى التعليمي
معامل معدل النمو احلقيقي 

على م�ضتوى الفرد

اأمي

47.367-1.327

)17.163(
*

)1766(
***

اأقل من الثانوية العامة

112.236-1.904

)25.206(
*

)2.465(
*

ثانوية عامة

89.308-1.294

)16.338(
*

)1.365(

كلية جمتمع

99.36-0.05

)21.634(
*

)0.06(

بكالوريو�ص فاأعلى

94.642.748
)11.385()1.907(

**

اأن  اأي  البطالة  يوؤثر على معدل  العربية ل  الدول  النمو القت�ضادي يف  اأن  القول  وخال�ضة 

ردن ارتبط وب�ضكل  قانون اأوكن مل ينطبق يف الدول العربية. بل بالعك�ص فاإن النمو القت�ضادي يف الأ

ردن ت�ضري اإىل اأن النمو كان متحيزًا �ضد التعليم اأي اأن زيادة  معنوي مع زيادة البطالة. كما اأن حالة الأ

معدلت النمو احلقيقية ارتبطت ب�ضكل معنوي بزيادة البطالة بني املتعلمني ونق�ص البطالة بني غري 

املتعلمني. ويتفق هذا مع اأهم النتائج التي ظهرت �ضابقًا من تقدير منحنى فيليب�ص للدول العربية. 

وعليه فاإن ارتفاع معدلت البطالة يف الدول العربية ب�ضكل عام يرتبط بارتفاع معدل البطالة الطبيعية 

�ضا�ص بطالة هيكلية مرتبطة يف هياكل القت�ضادات العربية وهذا ما ظهر من معادلت  والتي هي يف الأ

فيلب�ص املقدرة. ومما يزيد من امل�ضكلة، اأن هذه البطالة الهيكلية مل تتاأثر بالنمو القت�ضادي اأي اأن 

البطالة.  اإىل نق�ص  يوؤدي  اإيجابي  العربية ب�ضكل  يوؤثر على هيكل القت�ضادات  النمو القت�ضادي مل 

الهياكل  يف  يوؤثر  مل  القت�ضادي  النمو  اأن  اإىل   Michael Spince اإليه  ذهب  ما  مع  يتنا�ضب  وهذا 

القت�ضادية التي بقيت �ضاكنة مما اأدى اإىل خلل هيكلي يف القت�ضادات العربية ب�ضكل عام واأ�ضواق 

العمل ب�ضكل خا�ص.

هم من  جور والأ اأ�ضواق العمل العربية غري مرنة وخا�ضة الأ وميكن تف�ضري هذه النتيجة باأن 

�ضارات واملعلومات الناجتة عن اأ�ضواق العمل اإما اأن تكون م�ضللة اأو اأنها مل ت�ضل اإىل النظام  ذلك اأن الإ

ومل  العمل،  �ضوق  يطلبه  ما  عن  تختلف  مهارات  ينتج  العربية  الدول  يف  التعليمي  فالنظام  التعليمي. 

جور وبالتايل على معدلت العائد الداخلي على التعليم  ينعك�ص ارتفاع معدلت البطالة على م�ضتويات الأ
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اأن الدعم احلكومي وجمانية التعليم جتعل من تكلفة التعليم قليلة جدًا بحيث ي�ضبح  والتدريب. كما 

جور. العائد على التعليم اإيجابي حتى مع ارتفاع معدلت البطالة وتدين م�ضتويات الأ

ردن فاإن �ضوق العمل ل يقت�ضر على �ضوق العمل املحلي بل اإن المتداد اخلليجي  ويف حالة الأ

ردين يتطلع للعمل  اأن ن�ضبة كبرية من خريجي النظام التعليمي الأ يوؤثر على خمرجات التعليم بحيث 

اأوربا واأمريكا. لذلك فاإن الطلب على التعليم مل يتاأثر  اأو  ردن وغالبًا يف دول اخلليج العربي  خارج الأ

كثريًا مبوؤ�ضرات �ضوق العمل املحلي.

ثامنًا: ال�سيا�سة االقت�سادية والبطالة يف الدول العربية

بناءًا على ما تقدم من نتائج نوق�ضت اأعاله والتي تبني اأن البطالة يف الدول العربية اخلم�ضة 

مرتفعة جدًا ويرتبط هذا بارتفاع موؤ�ضر معدل البطالة الطبيعية والبطالة الهيكلية ب�ضكل عام. كما تبني 

اأن قانون اأوكن مل يعمل يف الدول العربية بل ومل يتاأكد انطباقه وبينت الدرا�ضة اأن العالقة بني النمو 

ردن كانت موجبة اأي معاك�ضة  القت�ضادي ومعدل البطالة مل تكن موجودة ومل تكن معنوية ويف حالة الأ

بني  املتعلمني  ن�ضبة  اأن  اأي  التعليم  �ضد  يتحيز  القت�ضادي  النمو  اأن  تبني  كما  اأوكن.  قانون  يتوقعه  ملا 

املتعطلني ومعدل البطالة بني املتعلمني قد تزايدت مع النمو القت�ضادي.

وتدل املوؤ�ضرات اإىل اأن البطالة يف الدول العربية هي بطالة هيكلية نتجت عن عدم تطور 

هياكل القت�ضادات العربية مبا يتنا�ضب مع طبيعة النمو. كما ت�ضري النتائج اإىل عدم مرونة �ضوق 

جور بحيث مل تنعك�ص  العمل من حيث التجاوب مع النمو القت�ضادي ويرتبط ذلك بعدم مرونة الأ

جور. ومن ناحية اأخرى  طبيعة النمو القت�ضادي على طبيعة الطلب على العمل يف ال�ضوق وعلى الأ

عدم  م�ضكلة  فاإن  لذلك  التعليمي  النظام  خمرجات  على  تنعك�ص  مل  العمل  �ضوق  موؤ�ضرات  فاإن 

�ضكل  وانعك�ضت على  ب�ضكل ملحوظ  تفاقمت  واملطلوب منها  املهارات  املعرو�ص من  التوافق بني 

بطالة بني املتعلمني.

وبناءًا على ما تقدم فاإن ال�ضيا�ضة املالية متمثلة بن�ضبة النفقات احلكومية اإىل الناجت املحلي 

حماربة  يف  فعالة  تكن  مل  النقد  عر�ص  يف  النمو  مبعدل  واملتمثلة  النقدية  ال�ضيا�ضة  وكذلك  الإجمايل 

البطالة فهذه ال�ضيا�ضات ميكن اأن توؤثر على البطالة الدورية اأو الحتكاكية والتي ت�ضكل جزءًا ي�ضريًا من 

البطالة. وعند حماولة تقدير العالقة بني متغريي ال�ضيا�ضة املالية وال�ضيا�ضة النقدية كمتغريات م�ضتقلة 

اأي معنويـة  جـل للبطالـة مل تظهر  اأو الجتـاه العام طويـل الأ اأو البطالة الدورية  ومعدل البطالة الكلي 

نحـدار. وتتفـق هـذه النتيجـة مع عدم انطباق قانون اأوكن وكذلك مع درا�ضات  للمعامالت املقدرة اأو لالإ
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	Imad Mosa، 2008( )Mohamed(  )2008 عبدالرحيم،  )�ضيبي  املو�ضوع  حول  �ضابقة  اأخرى 

Hassan and Syrus Sassanpour، 2008( وغريهم.

اإن مثل هذا النوع من البطالة يحتاج اإىل معاجلة هيكلية يوؤثر على هيكل النمو بحيث يوؤدي اإىل 

خلق وظائف تتنا�ضب مع املهارات. وهذا يتطلب درا�ضات تف�ضيلية لطبيعة الطلب على العمل وبالتحديد 

�ضواق العمل العربية بحيث نحدد ما هي املهارات  درا�ضات تف�ضيلية عن الحتياجات العمالية واملهارات لأ

�ضافة اإىل درا�ضات م�ضحية لدرا�ضة املهارات املعرو�ضة. التي يطلبها �ضوق العمل بالإ

جل تركز على جانب العر�ص وتتكون من: وبناءًا على مثل هذه املعلومات ل بد من �ضيا�ضات طويلة الأ 	

هيكلة النظام التعليمي لزيادة املوائمة بني خمرجاته واحتياجات �ضوق العمل ويقود ذلك اإىل   .1

حترير اأنظمة التعليم العايل من القيود على طبيعة مدخالته من الطلبة بحيث تزداد مرونة 

هل حول موؤ�ضرات �ضوق  اأنظمة التعليم بالن�ضبة ملوؤ�ضرات �ضوق العمل ون�ضر الوعي بني الطلبة والأ

جور ومعدلت البطالة ح�ضب امل�ضتوى التعليمي والتح�ضيالت التعليمية. العمل وخا�ضة الأ

العمل  �ضوق  يتطلبها  التي  املهارات  تعك�ص  بحيث  وتخ�ض�ضاته  العايل  التعليم  مناهج  تطوير   .2

الفنية  واملهارات  والتطوير  البحث  جمالت  يف  الذات  على  بالعتماد  الطلبة  قدرات  وتنمية 

العمل  و�ضوق  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  بني  الربط  وزيادة  امل�ضتقل،  والتفكري  والتحليلية 

وال�ضناعة من خالل العتماد على م�ضاركة القيادات يف اأ�ضواق العمل وال�ضناعات يف جلان 

تطوير املناهج واخلطط الدرا�ضية بهدف �ضد الفجوة بني ما يتطلبه �ضوق العمل من املهارات 

واملهارات التي يكت�ضبها خريجو التعليم العايل يف الدول العربية.

باملهارات  لتزويدهم  املتعلمة  للعمالة  املوجهة  والتاأهيل  التدريب  اإعادة  برامج  على  العتماد   .3

يف  بالتوظيف  الربامج  هذه  وربط  توظيفهم  احتمال  وزيادة  العمل  �ضوق  لدخول  الالزمة 

القطاعات القت�ضادية املختلفة.

: اخلامتة تا�سعاً 

دبيات القت�ضادية على اأن البطالة واملكونة من جزئني، البطالة الطبيعية والبطالة  توؤكد الأ

الدورية، ترتبط بالنمو القت�ضادي ب�ضكل مبا�ضر من خالل ما ي�ضمى بقانون اأوكن. وقد اهتمت الدرا�ضات 

بهذه العالقة ومدى ا�ضتقرارها. كما اعتمدت ال�ضيا�ضات القت�ضادية ملحاربة البطالة على هذه العالقة 

اأن حتقيقه  النمو القت�ضادي والذي يعتقد  ال�ضيا�ضات القت�ضادية ب�ضكل كبري على  لذلك كان تركيز 

يعني حت�ضن فر�ص التوظيف وتقليل معدلت البطالة ب�ضكل عام والبطالة الدورية ب�ضكل اأكرب.
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وقد تبني من املعلومات الإح�ضائية املتوفرة وعند حتليلها من خالل تقدير دالة فيلب�ص لبع�ص 

الدول العربية اأن موؤ�ضر البطالة الطبيعية اأو الهيكلية مرتفع جدًا واأن البطالة الدورية قليلة ب�ضكل عام. 

كما تبني اأن قانون اأوكن مل ينطبق يف الدول العربية ومل يكن للنمو القت�ضادي تاأثري مبا�ضر 

على معدلت البطالة بل بالعك�ص فقد تبني اأن معدلت البطالة قد زادت مع زيادة النمو القت�ضادي، 

لذلك فاإن ال�ضيا�ضات القت�ضادية املالية والنقدية مل تكن فعالة يف تقليل البطالة.

اأن البطالة الهيكلية هي ال�ضائدة يف الدول العربية والتي تبلورت على �ضكل بطالة  كما تبني 

املتعلمني حيث تبني اأن ن�ضبة املتعلمني املتعطلني عن العمل قد ارتفعت مع النمو القت�ضادي. فقد كان 

ردن مثاًل( متحيزًا �ضد التعليم ب�ضكل عام. لذلك فاإن حل  النمو القت�ضادي يف بع�ص الدول العربية )الأ

م�ضكلة البطالة ت�ضبح �ضعبة جدًا وحتتاج اإىل وقت طويل، حيث ل بد من اإعادة  الهيكلة بحيث تزداد 

مرونة �ضوق العمل وكذلك مرونة النظام التعليمي بحيث ميكن املوائمة بني خمرجات النظام التعليمي 

ومتطلبات �ضوق العمل. كما ول بد من العتماد على �ضيا�ضات التدريب واإعادة تاأهيل العمالة املتعلمة 

العمالية  بالحتياجات  تهتم  درا�ضات  يتطلب  وهذا  العربية.  العمل  اأ�ضواق  مع  يتنا�ضب  مبا  واملتعطلة 

�ضواق العمل العربية من اأجل بناء برامج تدريبية منا�ضبة. لذلك فاإن  واملهارات التدريبية والتعليمية لأ

كل احللول التي ميكن اأن ُتطرح حتتاج اإىل وقت طويل وتعتمد على �ضرعة هيكلة القت�ضاد ب�ضكل عام 

ومرونة القت�ضادات للتجاوب مع �ضيا�ضات الهيكلة.

: ملخ�س املناق�سات عا�سراً 

اأثار مو�ضوع احللقة الكثري من النقا�ص بني احل�ضور وقد تركز مبا يلي:  

التي  اأهم امل�ضكالت  العربية كاأحد  الدول  النمو والبطالة يف  برز مو�ضوع �ضعف العالقة بني   .1

تواجه الدول العربية وقد تركز النقا�ص يف هذا املجال على اأ�ضاليب النمو املكثفة لراأ�ص املال 

الدول  يف  البطالة  بظهور  املو�ضوع  نف�ص  ارتبط  كما  العمل.  كثيفة  النمو  اأ�ضاليب  من  بدًل 

العربية املنتجة للبرتول وكذلك بع�ص الدول العربية امل�ضتوردة للعمالة حيث تبني اأن �ضيا�ضات 

حيان العمل  التوظيف احلكومي وكذلك تف�ضيل مواطني الدول املنتجة للبرتول يف كثري من الأ

احلكومي وعدم الرغبة يف العمل يف القطاع اخلا�ص. كما اأن ا�ضتمرار احلكومات با�ضتيعاب 

جور واأدى اإىل عجز احلكومة يف النهاية عن  العمالة الفائ�ضة اأدى اإىل ت�ضخم بند الرواتب والأ

عداد الكبرية املتدفقة على �ضوق العمل من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا التي  ا�ضتيعاب الأ

زادت ب�ضكل كبري يف الدول العربية نتيجة الطلب الهائل على التعليم.
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هذه  اأن  وخا�ضة  العمالة  ا�ضتيعاب  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  دور  مو�ضوع  برز   .2

امل�ضاريع يغلب عليها �ضفة تكثيف العمالة. لذلك تركز النقا�ص حول �ضرورة دعم هذه امل�ضاريع 

املناق�ضات  اأن  اإل  امل�ضاريع  الكثري من هذه  الفردية، على الرغم من تعرث  املبادرات  وت�ضجيع 

ركزت على اأهميتها يف ا�ضتيعاب العاطلني عن العمل لذلك ل بد من درا�ضة م�ضاكلها ب�ضكل 

عمال ت�ضاعد يف  وايف ودعمها وتوجيهها اإىل الفر�ص الواعدة، ورعايتها من خالل حا�ضنات لالأ

اإجناح هذه امل�ضاريع ومنوها.

اأثار مو�ضوع املوائمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �ضوق العمل نقا�ضًا وا�ضعًا متحور حول  	.3

�ضافة  الرتاجع يف نوعية التعليم وُبعده عن اجلوانب التطبيقية التي يحتاجها �ضوق العمل، بالإ

تزايد  الرغم من  وميلها لالرتفاع على  جور  الأ ب�ضكل عام وخا�ضة  العمل  �ضوق  اإىل جمود 

جور بعوامل قانونية وموؤ�ض�ضية اأ�ضعفت ديناميكية  معدلت البطالة ب�ضبب ارتباط تغري الأ

�ضوق العمل، مما اأدى اإىل �ضعف املوؤ�ضرات التي يطلقها هذا ال�ضوق. كما اأن جمود اأنظمة 

التعليم وعدم جتاوبها مع متطلبات اأ�ضواق العمل املحلية ب�ضبب �ضخامة الطلب على التعليم 

وزاد من  املواءمة  اإمكانية  اأ�ضعف  القت�ضادي  العائد  وكذلك  الجتماعي  بالعائد  املرتبط 

م�ضكلة بطالة املتعلمني.
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امللحق رقم )A-1(: معدلت البطالة يف الدول العربية ح�ضب النوع الجتماعي )%(

املنطقة

20072008

اإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايل

5.66.1العامل

)OECD( 5.65.45.95.95.86.1الدول املتقدمة

4.54.93.6�ضرق اآ�ضيا

4.55.6جنوب اآ�ضيا

7.15.69.16.85.48.8اأمريكا الالتينية

و�ضط 10.38.417.19.87.915.8ال�ضرق الأ

8.214.8�ضمال اأفريقيا

10.38.118.3العامل العربي

13.812.918.411.310.117.4اجلزائر

8.95.918.68.75.619.3م�ضر

15.314.419.6---العراق

ردن 13.110.325.612.710.124.4الأ

---1.30.82.9الكويت

9.08.610.1---لبنان

9.69.69.59.49.49.5املغرب

0.50.22.60.30.11.7قطر

5.74.214.25.13.513.7ال�ضعودية

12.411.315.312.411.215.9تون�ص

مارات 4.02.012.0---الإ

21.321.818.725.726.223.5ال�ضفة الغربية

15.411.841.515.011.540.9اليمن

.  World	development Indicators و البنك الدويل   www.ILO.orgامل�ضدر:  منظمة العمل الدولية       
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امللحق رقم )A-2(: معدلت البطالة لدى ال�ضباب )15-24( �ضنة ح�ضب 

حدث �ضنة متاحة )%( احلالة الجتماعية لأ

اإجمايلاإناثذكورال�ضنةالدولة

ردن 200535.4554.9538.90الأ

مارات 20056.405.406.30الإ

200527.5017.8020.70البحرين

200528.9020.2126.50تون�ص

200547.2056.3545.60اجلزائر

200530.4541.5037.80جيبوتي

200524.431.625.9ال�ضعودية

200536.6443.2541.25ال�ضودان

200515.9933.6919.89�ضوريا

200517.6822.3519.65�ضلطنة ُعمان

200511.6050.90170.00قطر

200513.2524.3623.32الكويت

200522.8017.3521.34لبنان

200528.3434.2627.35ليبيا

200518.4037.2425.80م�ضر

200516.2014.4015.70املغرب

200548.654.2544.32موريتانيا

200520.5013.5018.70اليمن

200526.4330.8429.98الدول العربية

200314.40العامل

و�ضط و�ضمال اأفريقيا 200325.60ال�ضرق الأ

200316.40جنوب �ضرق اآ�ضيا

امل�ضدر: ريا�ص بن جليلي )حمرر(، مقاربات حل م�ضكلة البطالة يف الدول العربية: درا�ضة حالة م�ضر و�ضوريا، املعهد 

العربي للتخطيط، 2010، �ص 7. )منظمة العمل العربية ا�ضتنادًا اإىل م�ضادر اإح�ضائية وطنية وعربية ودولية(.
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خر �ضنة متوفرة )%( امللحق رقم )A-3(: معدل البطالة يف الدول العربية ح�ضب امل�ضتوى التعليمي لآ

ال�ضنةالدولة

التعليم العايلالتعليم الثانويالتعليم البتدائي

اإناثذكورالكلياإناثذكورالكلياإناثذكورالكلي

200411.912.96.94.64.26.52.31.37.0اجلزائر

20071.21.22.32.11.54.11.70.93.5البحرين

20050.40.60.10.80.70.80.30.30.1الكويت

20055.66.24.22.52.32.72.41.73.9املغرب

20055.96.05.55.34.96.71.91.24.0تون�ص

20028.8NaNa1.2NaNa1.1NaNa�ضوريا

200711.713.82.33.13.60.85.12.715.5ال�ضفة والقطاع

19970.60.50.90.70.51.90.50.22.2قطر

مارات 20050.80.80.71.120.83.20.70.32.8الإ

19913.654.71.510.99.912.70.10.10.2جيبوتي
20071.51.60.52.52.24.21.60.38.5ال�ضعودية

	WDI database		قاعدة بيانات البنك الدويل	امل�ضدر:  احت�ضبت بالعتماد على

http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6

امللحق )A-4(: التوزيع التعليمي للمتعطلني عن العمل يف الدول العربية )%(

ال�ضنةالدولة

عايلثانوياأقل من ثانويبدون تعليم

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

20045.43.35.066.533.460.621.430.423.06.633.011.4اجلزائر

20072.01.41.475.465.427.610.916.239.111.817.131.9البحرين

20083.315.413.684.275.276.67.57.07.12.92.42.8الكويت

20073.32.02.853.433.847.920.018.719.620.018.729.7لبنان

20053.75.64.358.136.851.421.924.022.616.333.621.8املغرب

200811.50.04.866.070.168.43.29.26.719.320.720.1قطر

20080.60.20.576.512.550.49.510.910.113.376.439.1ال�ضعودية

201030.86.321.341.922.234.313.231.820.414.239.724.1�ضوريا

مارات 20082.10.71.343.69.622.9936.446.742.617.943.033.2الإ

20088.52.37.562.69.753.816.05.714.312.982.424.5ال�ضفة والقطاع

ردن 20101.20.10.862.19.845.89.75.182.227.885.145.6الأ

20063.94.350.841.0م�ضر

	www.ilo.org امل�ضدر:احت�ضبت بالعتماد على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية
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جمالية يف الدول العربية امللحق رقم )A-5(: ن�ضب اللتحاق بالتعليم الإ

التعليم العايل التعليم الثانوي �ضا�ضي التعليم الأ

ال�ضنة الدولة
اإجمايل اإناث ذكور اإجمايل اإناث ذكور اإجمايل اإناث ذكور

30.6 36.3 25.2 96.5 97.3 95.7 107.7 104.2 111.0 2009 اجلزائر

na na na 96.4 98.1 94.8 106.6 105.4 107.7 2009 البحرين

2.7 2.3 3.0 44.9 38.6 51.1 120.1 112.4 127.6 2004 جزر القمر

3.5 2.8 4.1 30.5 25.8 35.1 54.5 51.3 57.6 2009 جيبوتي

na na na 67.2 66.0 68.4 101.1 98.9 103.2 2009 م�ضر

na na na 51.5 43.8 58.7 102.5 93.5 111.1 2007 العراق

40.7 42.9 38.5 88.2 89.9 86.6 96.8 97.2 96.5 2008 ردن الأ

na na na 89.9 91.1 88.7 94.8 94.0 95.6 2009 الكويت

52.5 57.1 48.0 82.1 86.5 77.9 103.2 102.0 104.3 2009 لبنان

54.2 56.7 51.8 108.3 111.6 105.1 115.0 114.8 115.2 2002 ليبيا

3.8 2.2 5.3 na na na 104.4 108.4 100.6 2009 موريتانيا

12.9 12.0 13.7 na na na 107.4 102.7 111.9 2009 املغرب

10.2 29.7 4.7 85.2 105.8 71.9 105.9 105.2 106.6 2009 قطر

26.4 na na 91.3 89.5 93.1 83.9 83.1 84.7 2009 عمان

32.8 36.2 29.4 96.8 89.7 104.0 98.9 97.0 100.7 2009 ال�ضعودية

na na na 7.7 4.9 10.6 32.6 23.1 42.0 2007 ال�ضومال

na na na 38.0 35.5 40.3 74.0 70.0 77.8 2009 ال�ضودان

na na na 74.7 74.2 75.3 122.2 119.6 124.8 2009 �ضوريا

34.4 41.9 27.3 90.2 93.8 86.8 108.2 107.2 109.0 2009 تون�ص

30.4 41.3 21.9 95.2 95.6 94.8 105.4 104.7 106.1 2009 مارات الإ

9.4 5.0 13.5 45.7 30.0 60.7 87.2 74.0 99.8 2005 اليمن

	WDI database		قاعدة بيانات البنك الدويل	امل�ضدر:  احت�ضبت بالعتماد على

http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6
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امللحق رقم )A-6(:  متو�ضط �ضنوات التعليم للفرد يف الدول العربية

ال�ضنةالدولة
ال�ضكان 

)1000s(

التعليم 

العايل

التعليم 

الثانوي

التعليم 

�ضا�ضي الأ
اإجمايل

اجلزائر

1990144040.1061.9282.9444.978
2000200700.1892.6883.7146.591
2010258530.3253.1814.1967.702

البحرين

19903370.3592.2653.9046.528
20004820.2473.1475.2448.638
20106000.3323.7135.5419.587

م�ضر

1990328180.1061.5312.7404.378
2000431510.2082.2143.4895.910
2010547330.3482.8863.8437.077

العراق

1990102540.2101.3352.8234.368
2000143740.2381.4753.4715.184
2010198460.2891.7563.8025.846

ردن الأ

199017300.2972.3783.8606.535
200030190.3613.2574.4308.048
201041270.4953.9444.7899.228

الكويت

199013560.3323.2862.2365.854
200016470.2813.0972.6215.999
201023160.1853.0233.0866.294

ليبيا

199024410.0951.5493.4135.057
200035590.3042.1904.0296.522
201045390.6972.7044.4517.851

املغرب

1990148930.1631.1151.6292.908
2000194650.2231.5112.1603.895
2010238340.2961.8992.8095.004

قطر

19903380.3852.1023.1105.597
20004490.4802.5143.6236.617
20106940.4962.8964.0627.454

ال�ضعودية

199095570.3041.7593.8515.913
2000129820.3782.3564.3167.050
2010180760.3633.1264.9868.475

�ضوريا

199066640.1381.1143.4124.663
2000100420.1080.8773.6504.635
2010139100.0781.0954.1065.278

تون�ص

199050980.1141.3552.9074.376
200066740.1791.9263.7175.823
201081800.3802.6234.3197.323

مارات العربية الإ

199013110.2291.9772.8355.041
200024500.4363.0594.0507.544
201039980.6573.9404.9019.498

اليمن

199058290.0260.2890.7931.108
200092810.0530.6631.5762.292
2010135400.0841.1892.4113.685

Baro and Lee Database   www.barolee.com  :امل�ضدر                  
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)7-A( امللحق رقم

ردن جل للبطالة ، و البطالة الدورية يف  الأ 	الجتاه العام طويل الأ

جل للبطالة ، و البطالة الدورية يف م�ضر الجتاه العام طويل الأ
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جل للبطالة والبطالة الدورية يف تون�ص الجتاه العام طويل الأ

جل للبطالة والبطالة الدورية يف املغرب الجتاه العام طويل الأ
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جل للبطالة ، و البطالة الدورية يف اجلزائر الجتاه العام طويل الأ
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